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Odborné alebo umelecké zameranie

Mgr. Lucia Spálová, PhD. je vysokoškolským odborným asistentom
na Katedre masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre od
roku 2002. Výskumne sa zameriava na aplikáciu metodologickej
koncepcie zmiešaného prístupu v aplikovanom mediálnom výskume
mediálnych komunikátov s dôrazom na percepciu komunikátov
u cieľových skupín. Vo výskumnom zameraní uchádzačka
zohľadňuje transdisciplinárny charakter výskumu ukotvený v
sociálnych vedách, kritickej sociálnej psychológii a diskurzívnej
lingvistike. Nosnú tému výskumu v oblasti mediálnych štúdií tvorí
spoločenská zodpovednosť médií (diskriminácia v médiách,
mediálne zobrazovanie stereotypov, etnocentrizmus a zobrazovanie
odlišnej sexuálnej orientácie). V rokoch 2007 – 2013 bola
riešiteľkou šiestich vedecko – výskumných projektov:
VEGA:
„Hodnoty súčasnej masmediálnej kultúry“ , „Európska identita,
socializácia a mediálna kultúra“, „Nebezpečenstvá internetovej
mediálnej komunikácie“, „Stereotypná genderizácia masmediálneho
priestoru“ a KEGA (s certifikátmi „excelentný projekt“) : „Nácvik
tolerancie a riešenia intolerancie“, „Tvorba emocionálnej a
sociálnej pohody v školskom prostredí“. V súčasnosti je zapojená
do projektu OPV-> ITMS 26110230080 Ekvivalencia študijných
programov FF UKF v Nitre a poprednej zahraničnej univerzity
v Poľsku.
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